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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

ОПШТИНА ШАМАЦ

MUNICIPALITY ŠAMAC

06‐26
Подносилац захтјева
Име и презима подносиоца
захтјева / назив правног лица
Адреса становања или
контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО‐КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ПРЕДМЕТ: ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМЕ ИЛИ РЕКЛАМНОГ НАТПИСА
Подаци о локацији

Димензије рекламе

Адреса локације

Период заузимања

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Назив документа

Институција

Форма

Коментар

Нацрт јавне површине са техничким описом и
дизајном рекламе

Овлашћено предузеће

Оригинал или
овјерена копија

/

Фотографија локације

Подносилац захтјева

Оригинал

/

Писмена сагласност власника
земљишта/објеката

Власник
земљишта/објекта

Оригинал или
овјерена копија

(уколико подносилац захтјева
није власник)

Доказ о уплати административне такс

Пошта, банка

Оригинал

/

Статички прорачун и шема инсталација

Овлаштено правно лице

Оригинал

(за билборде и свијетлеће
рекламе преко 2 м2)

ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Назив таксе/накнаде
Такса за издавање рјешења
за која није прописана
посебна такса

Износ таксе/накнаде
10 КМ

Број рачуна
Таксена марка

Позив на бр./коментар
/

Општина Шамац, Шамац, Краља Александра I Карађорђевића 4
Тел: 054/611‐800, лок 104, e‐mail: dusan.jovanovic@opstinasamac.org, веб странице: #http://www.opstinasamac.org/#

Страна 1 од 2

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

1

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

ОПШТИНА ШАМАЦ

Комунална такса на
годишњем нивоу

MUNICIPALITY ŠAMAC

За истицање рекламе на јавним и другим
562‐011‐00001661‐17
површинама плаћа се комунална такса у
годишњем износу и то: 1.а) реклама величине до
2 м2 једнострано ‐ 100 КМ, двострано ‐ 200 КМ;
б) реклама величине од 2‐4 м2 једнострано ‐
300 КМ, двострано ‐ 400 КМ; в) преко 4 м2
(билборд) једнострано ‐ 600 КМ, двострано ‐ 800
КМ; г) стуб и јарбол ‐ 100 КМ. 2. за постављање
транспарента дневно по транспаренту ‐ 10 КМ

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани):

Вр.прих.: 722318;
буџ.орг.: 9999999;
прималац: Буџет
Општине Шамац; позив
на бр.: /

7 дана

Зависно од периода траженог у захтјеву

Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање за потребе трећих лица –
комерцијално рекламирање, на јавној површини.
Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху рекламирања сопствених
производа, услуга и дјелатности.
Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама – приватно власништв.
Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
(Датум подношења захјтева)

(Потпис подносиоца захтјева)
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